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Občanské sdružení Kolpingova rodina Praha 8 bylo 
založeno v roce 1994. Od svého vzniku se zaměřuje zej
ména na podporu sociálně nebo zdravotně znevýho d
něných skupin a na organizování vzdělá vacích  
a osvětových akcí v rámci mezinárodních setkáv        ání. 
Hlavním projektem je provoz Kolpingova domu  azy
lového domu pro matky s dětmi.

Kolpingova rodina praha 8 ❙ www.kolPing.Praha.cz
Podpořený projekt ❙ „Videotrénink interakcí v azylovém domě pro matky s dětmi“
Výše nadačního příspěvku ❙ 20 000 Kč

Kolpingův dům nabízí od roku 1994 pomoc matkám 
s dětmi, které se dostaly do těžké životní situace spo
jené se ztrátou bydlení. Cílem je nejen poskytnout 
ubytování, ale především formou odborné podpory 
připravit klientky, které převážně pocházejí z rizikového 
prostředí a mají řadu závažných problémů, pro život  
v běžném sociálním prostředí. K tomu slouží intenzivní 
sociálně rehabilitační a poradenský program zaměřený 
na rozvoj a posilování sociálních a rodičovských 
dovedností. Další důležitou součástí práce s klientkami 
je sociálně právní poradenství při řešení existenčních 
problémů. Kapacita azylového domu v současné době 
umožňuje azylové bydlení 10 matkám a 20 dětem 
současně. V azylovém domě bylo ubytováno od srpna 
1994 do konce roku 2005 110 maminek a 144 dětí,  
z nichž dnes převážná většina vede standardní život.

„Videotrénink interakcí v azylovém domě pro 
matky s dětmi“ – Videotrénink interakcí (VTI) je 
metoda, která je zaměřena na podporu a rozvoj 
komunikačních dovedností. Účastníci komunikace 
– např. matka a dítě, jsou natáčeni v přirozených 
situacích (krmení dítěte, koupání, hra s dítětem 
apod.). Videotrenér při analýze nahrávky hledá mo
menty a situace, ve kterých probíhá úspěšná komu
nikace. Tyto situace pak rozebírá s klientem, který je  
aktivován k tomu, aby si sám přicházel na to, proč je 
na nahrávce v komunikaci úspěšný, co v jeho chování  
k tomu přispívá. VTI je mladá metoda, má svůj původ 
v Holandsku. 
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